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COMUNICAT
Începând cu data de 6 februarie 2012 activitatea de înregistrare în registrul comerţului, eliberare
certificate constatatoare şi furnizare informaţii se desfăşoară exclusiv pe noul sistem informatic integrat (
SII) realizat în cadrul proiectului “Servicii on-line (de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea
de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”, finanţat din fonduri structurale, Programul Operaţional
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
pentru Sectoarele Privat şi Public, Domeniul Major de Intervenţie 2 Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei
Serviciilor Publice Electronice, Operaţiunea 1 Susţinerea Implementării de Soluţii de e-Guvernare şi
Asigurarea Conexiunii la Broadband, acolo unde este necesar.
Activitatea de înregistrare în registrul comerţului, eliberare certificate constatoare şi
furnizare infomaţii din registrul comerţului
Înmatricularea societăţilor comerciale se realizează în termen de 3 zile, dacă cererile de
înregistrare şi documentele depuse în susţinere îndeplinesc condiţiile stabilite de lege.
În luna martie 2012 s-a înregistrat un număr de 145.092 cereri de înregistrare în registrul
comerţului, eliberare certificate constatatoare şi furnizare informaţii, astfel :
18.741 rezervări denumire firmă;
14.757 înmatriculări ( 7.112 înmatriculări PJ şi 7.645 înmatriculări PF/II/IF);
36.304 menţiuni ( 30.561 menţiuni PJ şi 5.743 menţiuni PF/II/IF);
8.489 depuneri şi/sau menţionări acte;
45.326 eliberări informaţii ( 37.043 certificate constatatoare şi 8.283 furnizări de
informaţii );
21.475 alte operaţiuni.
Raportat la luna februarie 2012, când s-a înregistrat un număr total de 136.623 cereri şi o
creştere semnificativă faţă de luna ianuarie 2012 cu aproximativ 57% (în ianuarie 2012 s-au
înregistrat 86.785 cereri), şi în luna martie 2012 activitatea la registrul comerţului a crescut, faţă de
ianuarie 2012 cu aproximativ 67%, iar faţă de februarie 2012 cu aproximativ 6%.
Portalul de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – principale
servicii online privind registrul comerţului
Cu privire la serviciul RECOM online, raportat la luna februarie 2012, când s-a înregistrat un
număr total de 142.547 interogări ale serviciului RECOM online, în luna martie 2012 activitatea de
interogare a crescut, fiind înregistrat un număr total de 218.085 interogări, cu aproximativ 52% mai
mult faţă de februarie 2012. De asemenea, au fost realizate şi alimentări online ale conturilor RECOM
online.
Cu privire la serviciul Formulare online RC, în luna februarie 2012 au fost transmise online
142 cereri, iar în luna martie 2012 au fost transmise online 455 cereri, fiind înregistrate şi primele plăţi
online pentru cererile de înregistrare în registrul comerţului/rezervare denumire firmă/eliberare certificate
constatatoare.
Cu privire la serviciul Stadiu dosar, cererilor depuse la oficiul registrului comerţului se poat
urmări zilnic, fiind disponibile următoarele criterii de căutare : denumire firmă, număr de ordine în
registrul comerţului, CUI, număr de înregistrare cerere, data înregistrării cererii.
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